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Formalia: 
Valg av referent: Anders Rønningen   
Godkjenning av referat OK 
Godkjenning av innkalling OK 
Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Andreas, Thea, Halvard, Roza, Elias, Simen, Mads, Maria, Anders, Arne, Kari 

Sak 64 / V2017 Møte med studentforeninger og fakultetet (O) 
v/ Arne 
De andre studentforeningene hadde ikke så stor interesse for lesesalsplasser, men heller større for plass til 
studentforeninger, særlig opp mot arealet JSU er tildelt, men utvalget er svært villig til å dele områder gitt at 
lager- og kontorbehovene ivaretas. CF har særlig en plassutfordring med mange medarbeidere. Det skal videre 
være en høringsrunde fra alle foreningene, hvor fakultetet skal komme med et forslag mot dette. Booking av 
møterom og kollokvierom er fritt etter klokken 4, men ikke alt er i tilgjengelig for studenter i utgangspunktet, 
noe som er en utfordring.  

Sak 65 / V2017 Fagråd (O) 
v/ Mads 
Punkter på referatet fra interesse ble drøftet, hvor det var få vedtak av interesse som ikke behandles senere. 
Referat følger.  

Sak 66 / V2017 Stressreduserende tiltak i eksamensperioden (O/D) 
v/ Thea 
Thea har vært i kontakt med SIO, som stilte seg positive til yoga. Det er også dialog med andre 
studentforeninger om alternative tiltak.   

Sak 67 / V2017 Rektorvalg/Studentparlamentsvalg (D/V?) 
v/ Thea (, Maria og Mads) 
Rektorvalg startet 3. april. Viktig at utvalget markedsfører at det er rektorvalg og oppfordrer studentene til å 
stemme.  

Det er også kommet en oppfordring til Maria om å markedsføre studentparlamentsvalg. Ingen på utvalget 
stiller på stand, da dette lite praktisk lar seg gjennomføre på Det juridiske fakultet.  

Sak 68 / V2017 Jusspust 
v/ Mads 
En orientering for dem som ikke var på fagrådet. Det skal være felleslansering i slutten av april eller starten av 

Referat 
JSU- kontoret 28. mars 2017 klokken 17.15 
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mai. Dette må koordineres med den andre fakultetene, med et bidrag med fire intervjuer med ferdige spørsmål. 
Thea og Arne tar ansvar for to intervjuer hver.  

Sak 69 / V2017 Allmøte 
v/ Mads 
Forslag på Kjerka til lokale. Maria snakker med Benedicte om booking av dette. Det må lages plakater om 
allmøte. Arne førhører seg om bonger.  

Sak 70 / V2017 PMR 
v/ Mads 
Ny sak til neste møte: hvordan skal spørretimene trekke flere studenter.  
Vedtatt endringer i litteratur for statsrett og sivil prosess.  
Opprettet nytt valgemne for forhandlinger med 24 plasser, som skal lanseres som pilot. Karakter av muntlig 
deltakelse, mappeinnlevering og eksamen.  
Juss og kjønn ble videre gjennomgått, forslag til endringer ble drøftet, men kom ikke mye håndfast.  
Fakultetsoppgaver, dette tas også opp neste møte. Hvordan kan dette endres?  

Sak 71 / V2017 Doms- og kjennelsessamlinger 
v/ Mads 
Det har vært samtaler med både Hjelmeng og Bjørnebye om revisjon om domsamling for første studieår. Men 
det er allerede innledet arbeid om nye hjelpemidler vår 2018 fra fakultetets side. Det skal likevel iverksettes 
revisjon, men det innhold som tidligere er drøftet.  

Sak 72 / V2017 Vaffelfredag 
v/ Mads og Halvard 
Forrige vaffelfredag gikk ikke forbilledlig. Det er utvalget som velger tema som en helhet.  
Utvalget stiller seg svært positive til å fortsette med ordningen. Det starter allerede fra fredagen etter påske. 
Det kom forslag om å ha en plakat med semesterets fremtidige vaffelfredager.  
Forslag om lydanlegg i ekspedisjonen. Også forslag om noe alternativt for allergikere og saft.  

Halvard utreder om det går an å få kjøpt billigere vaffelrøre med tilbehør.  

Det ble vedtatt at det skal kjøpes inn noen planter annenhver tirsdag for vaffelfredag.  

Det må også kjøpes et klappbord til steking.  

Sak 73 / V2017 Lunsj med fak.adm. (D/V) 
v/ Maria 
Dag Michalsen ønsker en uformell lunsj med han av og til. Utvalget stilte seg positive til dette.  

Sak 74 / V2017 Forholdet Utvalget-skranken (D) 
v/ Halvard 
Utvalgets rolle opp mot skranken ble drøftet. Det lar seg vanskelig gjøre å endre dagens ordning.  

Sak 75 / V2017 Holdning til arbeid som utføres av utvalget (D) 
v/ Halvard 
Denne saken tas opp neste møte.  

Eventuelt 

Det må gis ut informasjon om eksamensstemning. JSU har for vane å dele innlegget til fakultetet.  

Møtet hevet: 18.36.  


